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kultura

Data 
i dzień

Miejscowość Miejsce spotkania Godzina

3.11.2016
czwartek

Osiedle Granitowa Powiatowy Zespół Szkół 16:00

3.11.2016
czwartek

Czarnuchowice OSP Czarnuchowice 18:00

7.11.2016
poniedziałek

Bijasowice-Kopań
Przedszkole
 w Bijasowicach

18:00

9.11.2016
środa

Osiedle Węglowa
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Orła Białego

16:00

9.11.2016
środa

Bieruń Nowy
Regionalne Centrum
Kulturalno-Gospodarcze 
„REMIZA”

18:00

14.11.2016
poniedziałek

Ściernie
Przedszkole
w Ścierniach

18:00

16.11.2016
środa

Kolonia-Jajosty Zajazd „Jajosty” 18:00

21.11.2016
poniedziałek

Osiedle Homera
Świetlica Wsparcia Dziennego 
„Nadzieja”

18:00

22.11.2016
wtorek

Bieruń Stary Kino-Teatr „Jutrzenka” 18:00

23.11.2016
środa

Osiedle Chemików Dom Kultury „GAMA” 18:00

Burmistrz Miasta Bierunia i Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bieruniu serdecznie 
zapraszają mieszkańców na spotkania

Podczas spotkań przedstawiony zostanie m.in. stan realizacji zadań gminnych przez służby 
miejskie, a także będzie możliwość poruszenia zagadnień dotyczących poszczególnych części 

miasta, ich potrzeb i problemów

DATY I MIEJSCA SPOTKAŃ
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Jak powiedział burmistrz 
– Krystian Grzesica: Cer-
tyfikat jest owocem do-

brej współpracy Rady Miej-
skiej, Urzędu Miejskiego oraz 
wszystkich pracowników oświa-
ty w Bieruniu. Jechaliśmy do 
Warszawy odebrać tytuł „Sa-
morządowego Lidera Eduka-
cji” a miłym zaskoczeniem była 
nieoczekiwana nagroda dodat-
kowa jaką otrzymaliśmy. Była 
to statuetka – Wyróżnienie spe-
cjalne Zarządu Fundacji Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego – przyznane 8 jed-
nostkom samorządu terytorial-
nego, które wykazały najwięk-
szy progres w dziedzinie roz-
woju edukacji od poprzedniego 
postępowania certyfikacyjnego. 

– Każdą gminę czy powiat 
uczestniczący w Programie 
ocenia niezależnie od siebie 
dwóch ekspertów. Taka oce-
na trwa blisko 3 miesiące i ba-
zuje na wielu źródłach informa-
cji na temat certyfikowanego 
samorządu: mówiła Grażyna 
Kaczmarczyk, Prezes Zarzą-
du Fundacji Rozwoju Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego.

Laur „Samorządo-
wego Lidera Edu-
kacji” otrzymują 
gminy i powiaty, 
w których kreatyw-
ność i efektyw-
ność w zarządza-
niu oświatą przy-
nosi znakomite 
owoce. Owoca-
mi tymi są szkoły 
i placówki kształ-
cące nowocześnie 
i progresywnie, in-
nowacyjne projek-
ty dydaktyczne czy 
wartościowe inicja-
tywy na rzecz pod-
noszenia jakości 
kształcenia.

W Gali wzię-
ło udział blisko 
150 samorządow-

ców z całej Polski, w tym bur-
mistrz Bierunia Krystian Grze-
sica oraz Krystyna Czajowska 
dyrektor Ośrodka Edukacji. Na-
sze miasto kolejny raz otrzy-
mało Certyfikat „Samorządo-
wy Lider Edukacji” który jest 
jednym z najbardziej prestiżo-
wych, elitarnych i rozpoznawal-
nych certyfikatów jakości, ja-
kie może otrzymać jednostka 
samorządu terytorialnego. Od 
2011 roku corocznie otrzymują 
go najlepsze pod względem po-
lityki oświatowej gminy, powiaty 
i województwa w Polsce. Cer-
tyfikat przyznano na okres od 
października 2016 do paździer-
nika 2017 roku.

Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie i Starostowie odebra-
li nagrody dla swych samorzą-
dów z rąk prof. Dariusza Rotta, 
wykładowcy Uniwersytetu Ślą-
skiego i przewodniczącego Ko-
misji Certyfikacyjnej Programu 
„Samorządowy Lider Edukacji” 
oraz Grażyny Kaczmarczyk, 
Prezesa Zarządu Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Podwójna nagroda dla Bierunia

Jesteśmy Samorządowym Liderem Edukacji 

W środę 12 października w Sali Białej historycznego Pałacu 
Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się Gala Finałowa 
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfika-
cji „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas Gali reprezen-
tantom gmin i powiatów z całej Polski wręczono certyfika-
ty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie 
jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej.

Bieruński Finał Jesieni Organowej

Zakończył się XVII festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. 
Ostatni z ośmiu koncertów odbył się w  niedzielę 23 października w bieruńskim 
kościele św. Barbary. Podczas wszystkich koncertów wystąpiło ogółem 25 arty-
stów, wysłuchaliśmy ok. 60 utworów pochodzących z różnych epok, wykonawca-
mi aż 4 muzycznych wieczorów byli goście zza granicy. 

W koncercie finałowym wystąpił znakomi-
ty gdański organista Giedymin Grubba oraz 
Kwintet Instrumentów Blaszanych JANIA-
-BAND w składzie: Klaudiusz Jania – trąb-
ka, Adrian Gaweł – trąbka, Konrad Gouda – 
róg, Dawid Guzy – puzon i Krzysztof Orziń-
ski – tuba. Zespół rozpoczął i zakończył cały 
wieczór. 

– Szczególnie cieszy nas, że jak zwykle 
dopisała publiczność – mówi dyrektor arty-
styczny festiwalu Roman Jochymczyk i do-

daje niemały przecież kościół św. Barbary 
w Bieruniu był wypełniony po brzegi. War-
to też przy okazji koncertu finałowego pod-
kreślić rolę samorządowców powiatu i two-
rzących go gmin. To dzięki ich wsparciu 
i wszechstronnej pomocy między innymi 
władz Bierunia możliwe jest zorganizowa-
nie tak znaczącej, trwającej wiele tygodni 
imprezy. Podziękowania należą się również 
duchowieństwu życzliwie udostępniające-
mu kościoły na potrzeby kultury. 
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Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada Miejska w Bieruniu na 
wniosek Burmistrza Miasta podjęła uchwałę w sprawie realizacji 
budżetu partycypacyjnego w 2017 roku. Do dyspozycji miesz-
kańców przeznaczono kwotę 600 000,00 zł, którą podzielo-
no pomiędzy 16 okręgów konsultacyjnych. Do końca czerw-
ca zgłoszono 29 projektów. Po dokonaniu weryfikacji i opiniowaniu 
przez służby urzędu, wszystkie projekty zaprezentowano miesz-
kańcom podczas Bieruńskich Forum Mieszkańców, które odbyły 
się w dniach 4 – 6 października. W wyniku weryfikacji, a także po 
konsultacjach z wnioskodawcami, do dalszego etapu, tj. głosowa-
nia dopuszczono 24 projekty. Poniżej przedstawiamy listy projek-
tów dla poszczególnych okręgów, które przeszły pozytywnie wery-
fikację i opiniowanie.

Kolejnym etapem realizacji harmonogramu budżetu partycypa-
cyjnego jest głosowanie mieszkańców Bierunia, które polegać bę-
dzie na rozdysponowaniu przy odpowiednich projektach w dowolny 
sposób liczby 10 punktów, którymi dysponuje każdy mieszkaniec. 
Należy pamiętać, iż na projekty z danego okręgu konsultacyjnego 
może głosować tylko jego mieszkaniec, który ukończył 16 lat.

GŁOSOWANIE W WYZNACZONYCH OKRĘGACH 
KONSULTACYJNYCH ROZPOCZĘŁO SIĘ W PONIEDZIAŁEK 

24 października I TRWAŁO DO PONIEDZIAŁKU 
31 października.

Głos można było oddać:
  elektronicznie – poprzez przesłanie wypełnionej karty do głoso-
wania na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl, Platformę e-PUAP 
lub formularz na stronie internetowej www.bierun.pl,

  korespondencyjnie – poprzez przesłanie formularza na adres: 
Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

  bezpośrednio poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim 
lub w Punkcie Konsultacyjnym.
W tym roku głosowanie odbyło się tylko w części okrę-

gów konsultacyjnych. W okręgach w których zgłoszono tyl-
ko jeden projekt, który uzyskał pozytywną opinię lub suma 
kosztów realizacji pozytywnie zweryfikowanych projektów 
nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na dany 
okręg, głosowanie nie było przeprowadzane.

OKRĘGI KONSULTACYJNE W KTÓRYCH GŁOSOWANIE 
ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE:

Okręg konsultacyjny nr 13 – Osiedle Węglowa
ulice: Warszawska 218-258c parzyste (od Ronda Imienia Strajku 
Górników KWK „Piast”-1981 do skrzyżowania Węglowa/Warszaw-
ska/Solecka), Węglowa.

Okręg konsultacyjny nr 14 – Kopań Bijasowice
ulice: Bijasowicka, Groblana, Kościelna 13-19 i 23-25, Krupnicza, 
Lipcowa, Majowa, Porąbek, Wiślana, Władysława Jagiełły od 15 do 
końca nieparzyste, od 22 do końca parzyste, Żywiczna.

Okręg konsultacyjny nr 15 – Warszawska – Wawelska – Zabrzeg
ulice: Barbórki, Bohaterów Westerplatte, Budzyńskiej, Diamento-
wa, Jedwabna, Korfantego, Kossaka, Kosynierów, Królowej Bony, 
Królowej Jadwigi, Majora Sucharskiego, Nasypowa, Niedługa, 
Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Patriotów, Piastowska, Prywatna, 
Remizowa, Satynowa, Skowronków, Soplicy, Starowiślana, War-
szawska od 266 do końca parzyste, od 259 do końca nieparzyste 
(od skrzyżowania Węglowa/Warszawska/Solecka do granic mia-
sta), Wawelska, Wiślana 6-12 i 16-16a, Władysława Jagiełły 4-14a 
i 16a, Zabrzeg, Zuchowa.

Okręg konsultacyjny nr 16 – Czarnuchowice
ulice: Dyrdy, Mielęckiego, Nadbrzeżna, Promienna, Przecznica, 
Przyjaźni, Równoległa, Tatarakowa.
W pozostałych okręgach głosowania nie trzeba było przeprowa-
dzać

BUDŻET PARTYCYPACYJNY BIERUŃ 2017

Zakończono głosowanie wyniki głosowania podamy w następnym numerze

Zakończono weryfikację i opiniowanie projek-
tów zgłoszonych przez mieszkańców do drugiej 
edycji budżetu partycypacyjnego Bieruń 2017 
rok. W dniach od 4 do 6 października br. odby-
wały się spotkania konsultacyjne podczas któ-
rych mieszkańcy mogli zapoznać się ze złożo-
nymi projektami. Spotkania były także okazją 
do rozmów na temat projektów i możliwością 
ich uszczegóławiania przez autorów. W wyni-
ku przeprowadzonej weryfikacji, spotkań i roz-
mów na temat wszystkich projektów, do kolej-
nego etapu, tj. głosowania zakwalifikowano 24 
projekty.

Urząd Miejski w Tychach oraz pani Kamila Mickowska 
przesłali do Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu podziękowania dla naszych 
strażaków. Z radością publikujemy treść podziękowań 
gdyż postawa druhów Mateusza Szpeka, Adama Adamusa 
i Wojciecha Wądrzyka zasługuje na uznanie. 

PODZIĘKOWANIE
Chciałam podziękować strażakom, którzy 15 październi-

ka, na meczu GKS Tychy – Podbeskidzie stanęli na wyso-
kości zadania i udzielili pomocy starszemu panu!

Obserwowałam wszystko z boku i tylko dzięki ich odwa-
dze, ofiarności, szybkości działania temu Panu nic poważ-
nego się nie stało. To właśnie strażacy nawiązali pierw-
szy kontakt z tym Panem, zachowali zimną krew, udzielili 
wstępnej pomocy. Zaopiekowali się pacjentem, aż do cza-
su dotarcia służb medycznych, następnie pomogli w „wy-
niesieniu” tego Pana z młyna co było nie lada wyzwaniem 
wynieść kogoś na noszach przez tłum ludzi!

Dzięki, że jesteście. dzięki wam można czuć się 
bezpiecznie. nie bez powodu macie największe za-
ufanie wśród społeczeństwa.
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Okręg konsultacyjny nr 2 - Osiedle Homera
ulice: Homera od 14 do końca, Oświęcimska 400-400a.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

1.

Bezpieczny pieszy - 
remont chodnika przy 
wspólnotach miesz-
kaniowych Homera 
14, 16, 18, 20, 22 – 
etap I

Andrzej Słowikowski

W ramach projektu wykonany zostanie I etap 
remontu chodnika na osiedlu Homera przy 
wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 
18, 20, 22. Wnioskodawca proponuje doko-
nać wymiany nawierzchni asfaltowej na na-
wierzchnię z kostki. 

Osiedle Homera
Chodnik biegnący 
wzdłuż wspólnot 
mieszkaniowych 
Homera 14, 16, 
18, 20, 22.

36 752,50 zł

Okręg konsultacyjny nr 3 – Domy Polne – Łysinowa
ulice: Domy Polne, Chabrowa, Lokalna, Łysinowa od 41 do końca (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do Zbiornika Łysina), Onufrego, 
Polna, Rycerska, Szynowa, Świerczyniecka od 30 do końca (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do końca), Świerklowa.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

2.

Spotkajmy się na Ły-
sinie II – kontynuacja 
rewitalizacji „Ryba-
czówki”.

Agnieszka 
Wyderka-Dyjeciń-
ska

W ramach projektu przeprowadzona zostanie 
dalsza rewitalizacja „Rybaczówki”. Wykonane 
zostaną m.in. modernizacja wiaty, rozbudowa 
placu zabaw, zakup kompletów stołów i ławek 
ogrodowych.

Rybaczówka „Ły-
sina”
ul. Polna 3 i 5

25 997,50 zł

Okręg konsultacyjny nr 4 – Starówka
ulice: Adama, Andrzeja, Gajowa, Jerzego, Kadłubowa, Kamieniczna, Kolumba, Kopcowa, Krakowska od 2 do 31 (od Rynku do Potoku 
Stawowego), Księdza Kudery, Księdza Macierzyńskiego, Księdza Trochy, Latochy, Licealna 12, Macieja, Oświęcimska od nr 431 do 
końca (od rzeki Mlecznej do Rynku), Rynek, Słowackiego, Spiżowa, Spyry, Wylotowa.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

3.
Spowolnienie ruchu 
na drogach Starówki.

Barbara Panek-Bry-
ła

Celem projektu jest spowolnienie ruchu sa-
mochodów poruszających się na Starówce, 
szczególnie ulicami Macieja, Jerzego, Kopco-
wa. Projekt zakłada wprowadzenie strefy „30” 
oraz umożliwienie naprzemiennego parkowa-
nia na ulicach Macieja i Kopcowa, a także lo-
kalizację w odpowiednich miejscach tzw. szy-
kan.

ulice: Macieja, Je-
rzego, Kopcowa

31 915,50 zł

Okręg konsultacyjny nr 7 – Osiedle Chemików
ulice: Chemików od 35 do końca.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja pro-
jektu

Koszt reali-
zacji projek-
tu

4.
Przyjazny plac za-
baw.

Piotr Świerkosz
Projekt zakłada częściową wymianę na-
wierzchni na placu zabaw za DK GAMA, po-
zwalającą na bezpośrednią komunikację z są-
siadującymi ciągami komunikacyjnymi.

Plac zabaw 
na os. Chemików 
za DK GAMA

34 750,00 zł

Okręg konsultacyjny nr 8 – Bojszowska – Borowinowa
ulice: Bojszowska 60-142 parzyste, 33-97 nieparzyste (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do torów kolejowych Bieruń-Wola), Boro-
winowa od 11 do końca, Brzozowa, Gołysowa, Jodłowa, Kolejowa, Leśna, Miła, Modrzewiowa, Słoneczna, Sosnowa, Szlaku Solnego, 
Tęczowa.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

5.
Plac zabaw przy ul. 
Borowinowej - II etap.

Sylwester Ficek
Projekt zakłada dalsze zagospodarowanie 
i wyposażenie placu zabaw przy ul. Borowino-
wej w odpowiednie urządzenia.

Plac zabaw 
przy 
ul. Borowinowej

22 307,50 zł

LISTA POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PROJEKTÓW 
DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO BIERUŃ 2017
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Okręg konsultacyjny nr 9 – Kolonia – Jajosty
ulice: Bojszowska od 158 do końca parzyste, od 129 do końca nieparzyste (od torów kolejowych Bieruń-Wola do ul. Turystycznej), Dę-
bowa, Dojazdowa, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, Szybowa, Turystyczna od 10 do końca parzyste, 5-9 (od ul. Kopańskiej do granic 
miasta), Wodna, Wspólna.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

6.
Lampy solarne oświe-
tlające plac zabaw na 
Jajostach.

Krystyna Targiel
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych 
przy ul. Bojszowskiej.

Plac zabaw 
przy 
ul. Bojszowskiej

24 445,00 zł

Okręg konsultacyjny nr 10 – Ściernie – Zarzyna
ulice: Bazaltowa, Bogusławskiego, Dolomitowa, Grafitowa, Kamienna, Kolonia Leśna, Krzemowa, Marglowa, Piaskowcowa, Pszenna, 
Skalna, Turystyczna 2 i 13, Wapienna, Warszawska 13-107 nieparzyste, 40-102 parzyste (od początku do ul. Sośnina), Zarzyna.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

7.
Ściernie - moja mała 
Ojczyzna.

Teresa Duży

Projekt dotyczy wydania i promocji książ-
ki opisującej historię Ścierni, obrzędy pre-
zentowane przez Zespół „Ściernianeczki” 
oraz jego osiągnięcia.

Ściernie 25 502,50 zł

Okręg konsultacyjny nr 11 – Warszawska – Mieszka I
ulice: Dąbrówki, Działkowców, Kościelna 4-34 parzyste, 1-3 nieparzyste, Letnia, Mieszka I, Sadowa, Solecka, św. Barbary, Warszaw-
ska 108-216 parzyste (od ul. Sośnina do Ronda Imienia Strajku Górników KWK „Piast”-1981), 127-249 nieparzyste (od ul. Sośnina do 
ul. Soleckiej), Wiosenna.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

8. Placyk Milusińskich. Andrzej Babiuch

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu 
w okolicy boiska do gry w piłkę i siłowni ze-
wnętrznej przy ul. Mieszka I i montaż urzą-
dzeń rekreacyjnych dla dzieci na placu za-
baw.

ul. Mieszka 26 740,00 zł

Okręg konsultacyjny nr 12 –  Osiedle Granitowa
ulice: Granitowa.

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Streszczenie projektu
Lokalizacja 

projektu

Koszt 
realizacji 
projektu

9.
Trochę wody dla 
ochłody.

Stanisław Jurecki

Projekt dotyczy zakupu 3 sztuk mobilnej kur-
tyny do schładzania w trakcie letnich upa-
łów. Urządzenia będą wykorzystywane przez 
mieszkańców osiedla Granitowa.

Osiedle Granitowa 20 000,00 zł

10.
Bez ograniczeń - par-
king dla wszystkich.

Stanisław Jurecki

Projekt dotyczy budowy parkingu, a jego re-
alizacja przyczyni się do zwiększenia ilości 
miejsc postojowych z których korzystać będą 
mogli mieszkańcy osiedla Granitowa, ucznio-
wie i pracownicy PZS oraz korzyst ający 
z ORLIKA. Wnioskodawca proponuje wyko-
nanie parkingu z technologii płyt ażurowych, 
co przyczyni się do lepszej retencji wód opa-
dowych.

Teren przy ORLI-
KU PZS Bieruń
Osiedle Granitowa

34.000,00 zł

11. Bezpieczny ratownik. Damian Gerycki
Projekt zakłada zakup 5 sztuk umundu-
rowania specjalnego dla strażaków/ratowni-
ków OSP Bieruń Nowy.

OSP Bieruń Nowy 15 000,00 zł

W następnym wydaniu Rodni poinformujemy, które projekty wybrano po 
głosowaniu w okręgach: 13. Osiedle Węglowa, 14. Kopań Bijasowice, 

15. Warszawska – Wawelska – Zabrzeg oraz 16. Czarnuchowice
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Badamy wizerunek Bierunia 
W dniach od 5 do 20 listopada będą przeprowadzane 

badania wizerunkowe Bierunia w celu stworzenia Strate-
gii  Promocji Miasta. 

Badania pod kierownictwem prof. Tomasza Nawrockie-
go i dr Krzysztofa Bierwiaczonka nad wizerunkiem Bierunia 
mają dać odpowiedź na pytanie: jaki jest obecny wewnętrzny 
i zewnętrzny wizerunek miasta. Problematyka badań dotyczyć 
będzie postrzegania Bierunia, a zwłaszcza:

  cech charakterystycznych miasta;
  skojarzeń z miastem i symboli miasta;
  silnych i słabych stron miasta

Ankieterzy odwiedzą 200 mieszkańców Bierunia oraz 100 
mieszkańców Tychów aby przeprowadzić z nimi wywiady. Każ-
dy ankieter posiadać będzie identyfikator Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu. Tożsamość ankieterów będzie można weryfikować 
w kancelarii UM w Bieruniu pod numerem 32 324 24 00 lub 
u Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji Adama Kon-
dli 500 032 699. 

Celem badań jest stworzenie strategii promocji Bierunia na 
lata 2017-2021.

Jak wiadomo, kopalnia pro-
wadzi wydobycie w opar-
ciu o koncesję oraz do-

kumenty bardziej szczegółowe 
czyli tak zwane plany ruchu. 
Obecnie obowiązujący plan 
ruchu kopalni traci ważność 
w grudniu 2016. Burmistrz za-
opiniował już dokument na lata 
2017-2020, który teraz opi-
niowany jest przez Okręgowy 
Urząd Górniczy. 

Na terenie naszego miasta 
znajduje się największa część 
obszaru górniczego kopal-
ni „Piast Ziemowit”, a trwająca 
od 1975 roku czyli przez 41 lat 
eksploatacja górnicza spowo-
dowała wiele nieodwracalnych 
skutków: szkód górniczych 

w obiektach kubaturowych, 
liczne wstrząsy, obniżenie tere-
nu czy zmiany stosunków wod-
nych. Polska Grupa Górnicza 
oddział KWK „Piast Ziemowit” 
na podstawie obowiązującego 
planu ruchu na lata 2014-2016 
prowadzi roboty eksploatacyjne 
na poziomach 500 i 650. Zgod-
nie z nowym planem eksplo-
atacja górnicza w latach 2017 
-2020 prowadzona będzie 17 
ścianami. 

Główne rejony w których od-
bywać się będzie eksploata-
cja to rejon ulicy Bojszowskiej 
gdzie w zasięgu eksploata-
cji znajdzie się okolice Nitro-
ergu i przejazd kolejowy oraz 
rejon ulic: Gołysowej Słonecz-

nej Szlaku Solnego, Kocyndra, 
Baryki, Kopańskiej, Jodłowej 
i Kolejowej. Drugi rejon eks-
ploatacji to Ściernie w okolicy 
ul. Bogusławskiego gdzie 
wskutek eksploatacji po-
wstaną trzy lokalne 
niecki. Kolejny rejon 
eksploatacji obejmie 
rejon cieku Goła-
wieckiego. Ostatni 
region w którym 
będą odczu-
wane skutki 
eksp loa ta -
cji górniczej 
to Bijasowi-
ce w okolicy 
tak zwanego 
Łęgu.

K o p a l -
nia nie tyl-
ko powoduje 
uciążliwości 
ale również 
wiele robi by 
usuwać powstałe szko-
dy. Jak powiedział zastęp-
ca głównego inż. miernicze-
go – Adrian Przęczek: Polska 
grupa Górnicza przeznacza 
ogromne pieniądze na napra-
wę wyrządzonych szkód. Za-

kres odpowiedzialności przed-
siębiorcy górniczego za jego 
działalność regulują 2 ustawy, 
a na naprawę szkód górniczych 
kopalnia wydała prawie 7,8 mi-

liona złotych. W roku 2015 
z Bierunia wpłynęło 335 

wniosków o odszkodowa-
nie tytułu szkód górni-

czych zawarto 299 ugód 
natomiast w tym roku, 

do września wpłynę-
ły 283 wnioski o od-

szkodowanie i za-
warto 162 ugody.

W s z e l -
kich szcze-
gółowych in-
formacji do-
t y c z ą c y c h 
eksploatac j i 
i jej skutków 
mieszkańcy 
mogą zasię-
gnąć w każ-
dą pierwszą 

środę miesią-
ca podczas dyżurów przed-

stawiciela górnictwa w Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych 
na Ścierniach organizowanych 
przez Gminę we współpracy 
z kopalnią. 

Wyjaśniam i przepraszam
W poprzednim wydaniu Rodni na stronie 7 zamieści-

liśmy tekst zatytułowany „Srebrny Jubileusz Ścierniane-
czek”. Znalazło się w nim zdanie: „Kierownikiem zespo-
łu od samego początku jest po dzień dzisiejszy Krysty-
na Czajowska, instruktorem muzycznym Bernard Lichota. 
Jako autorowi wydawało mi się, że przecinek wyraźnie 
oddziela pierwszą część zdania od drugiej. 

Nasz czytelnik pan Gerard Miś zrozumiał to nieco ina-
czej. Dlatego też precyzuję, przez pierwsze cztery i pół 
roku kierownikiem muzycznym, dyrygentem i akompania-
torem był Gerard Miś. Później, rolę tę spełniał Władysław 
Ordecki, a ostatnio Bernard Lichota.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepra-
szam. Szczególne przeprosiny kieruję pod adresem pana 
Gerarda Misia, wieloletniego życzliwego i cenionego 
współpracownika naszej redakcji.

Zbigniew Piksa 

Szorstka przyjaźń z górnictwem

Mieszkamy na terenie objętym eksploatacją górniczą. Są 
z tego tytułu określone profity ale są też szkody które od-
czuwamy wszyscy i których nie da się uniknąć. W sporej 
części nauczyliśmy się współżyć z górnictwem czego prze-
jawem jest nieustanna współpraca gminy z kopalnią, stała 
kontrola i nieustanne rozmowy zmierzające do monitoro-
wania sytuacji oraz korygowania ewentualnych nieprawi-
dłowości. 
We wtorek 18 października odbyło się posiedzenie Komisji 
Gospodarki Miejskiej z przedstawicielami Polskiej Grupy 
Górniczej oddział „Piast Ziemowit”.
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Podczas uroczystości w Ju-
trzence, w imieniu Komen-
dy Chorągwi ZHP wręczyli oni 
odznaki Ruchu Przyjaciół Har-
cerstwa osobom szczególnie 
zasłużonym dla tej organiza-
cji. Odznaki honorowe otrzy-
mali: dyrektor OE – Krystyna 
Czajowska, była dyrektor SP1 
– Anna Knopek, dyrektor BOK 
– Zofia Łabuś oraz burmistrz 
Bierunia w latach 1998-2010 
Ludwik Jagoda.

Ponadto, tytułem „Szkoły 
Przyjaznej Harcerstwu” uho-
norowano Szkołę Podstawową 
nr 1 w Bieruniu.

Bieruńscy druhowie na-
tychmiast zatrzymali się 
i podjęli akcję ratowni-

czo- gaśniczą. Na szczęście 
dzięki natychmiastowej reakcji 
przed przyjazdem najbliższej 
jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, bieruńscy strażacy 
ugasili pożar i całkowicie opa-
nowali sytuację. 

Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia i podaniu jednego prą-
du piany w natarciu na palący 
się samochód – mówi dowo-
dzący akcją Sebastian Paste-
rak z OSP Bieruń Nowy. Jego 

zdaniem warto 
wyróżnić druha 
Marka Jaromi-
na, który osobi-
ście ugasił po-
żar.

Na czas dzia-
łań trasa S1 
w kierunku Czę-
stochowy była 
z a b l o k o w a n a 
wraz z jednym 
pasem w kie-
runku Katowic. Na szczęście 
kierujący pojazdem oraz pa-
sażerka zdążyli opuści pojazd 
o własnych siłach. Dzięki reak-

cji strażaków z naszej jednostki 
zniszczeniu uległa tylko komo-
ra silnika, a nie cały pojazd któ-
ry mógł spłonąć doszczętnie. 

Strażacy po zakończeniu dzia-
łań oraz przekazaniu miejsca 
zdarzenia PSP wyruszyli w dal-
szą trasę powrotną do Bierunia.

Harcerskie nagrody
W czasie tegorocznych 
obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej w naszym 
mieście, do życzeń dla pe-
dagogów dołączyli przed-
stawiciele Związku Har-
cerstwa Polskiego: Ko-
mendantka Hufca Tychy 
– Bogusława Miernik oraz 
Komendant Szczepu Bie-
ruń – Marian Miernik.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym 
są gotowi do pomocy nawet kiedy znajdują się poza wła-
sny terenem działania. Wracając z manewrów ratowniczo 
gaśniczych w Ożarowie Mazowieckim, w niedzielę 2 paź-
dziernika około godziny 20 znaleźli się w okolicy Siewierza 
na trasie S1 i zauważyli na przeciwległym pasie płonący sa-
mochód marki Ford.

NASI STRAŻACY 
ZAWSZE GOTOWI DO POMOCY
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Podobnie jak cała 
Europa, również Pol-
ska jest krajem, w któ-
rym przybywa senio-
rów a za takich zwykło 
się uważać ludzi po 
sześćdziesiątym roku 
życia. Dane staty-
styczne wskazują, że 
w tej chwili w naszym 
kraju 25 procent lud-
ności to osoby 60 plus. 
Według prognoz za 
kilkanaście lat, w roku 
2030 ta grupa wieko-
wa stanowić będzie 43 
procent całej popula-
cji. Nic więc dziwnego, 
że produkty pewnej fir-
my kosmetycznej re-
klamuje siedemdzie-
sięcioletnia model-
ka z hasłem „Nowy 
początek”. Również 
uczelnie wyższe dostrzegły po-
tencjał wśród seniorów i oferują 
im zajęcia w ramach coraz bar-
dziej popularnych UTW.

Bieruński Ośrodek Kultury, 
który jest inicjatorem i organi-
zatorem zajęć przygotował już 
szóstą inaugurację roku aka-
demickiego w naszym mie-
ście. Jak na studencką akade-
mię przystało, jej uroczystego 
otwarcia dokonał Rektor Gór-
nośląskiej Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej imienia kardynała 
Augusta Hlon-
da – ks. dr Wa-
cław Królikow-
ski SJ, który 
powiedział pod-
czas inaugura-
cji: Obowiąz-
kiem człowieka 
jest rozwijać się 
intelektualnie, 
duchowo i spo-
łecznie przez 
całe życie.

Pośród za-
proszonych go-
ści znaleźli się 
mgr. Izabela 
Kuźnicka – kie-
rownik bieruń-
skiego UTW, 
przedstawicie-
le Uniwersy-
tetu Śląskiego 

w Cieszynie i Akademii Ignatia-
num- filii w Mysłowicach a tak-
że burmistrz Krystian Grze-
sica, Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Bieruniu – Krystyna Wróbel 

a przede wszystkim szanowni 
słuchacze.

Ważnym momentem uro-
czystości był akt immatrykula-
cji (łac. Immatriculare – „wcią-
gnąć do spisu”) czyli akt przyję-
cia w poczet studentów uczelni 

oraz uroczystość przy-
jęcia nowych studen-
tów na I rok studiów. 
Inauguracyjny wykład 
pt. „Jak drzewiej bywa-
ło – przyczynki prawa 
rodzinnego” osadzo-
ny w epoce Średnio-
wiecza wygłosiła doc. 
dr Angelika Barczyk-
-Nessel. Wydarzenie 
uświetnił swoimi śpie-
wami chór „Harmo-
nia”, który na koniec 
inauguracji zaprezen-
tował krótki koncert. 

Oferta Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku 
zawiera wykłady, ćwi-
czenia i zajęcia warsz-
tatowe. Ich tematy-
ka jest zróżnicowana. 
Dotyczy m.in.: zagad-

nień z zakresu psychologii, pe-
dagogiki, polityki społecznej, 
medycyny, kultury, filozofii, tu-
rystyki, dziennikarstwa, litera-
tury i sportu. Słuchacze mogą 
wybrać te zajęcia, które zgod-
ne są z ich zainteresowaniami. 
Ponadto, mogą uczęszczać na 
lektoraty języka obcego, ćwi-
czenia z obsługi komputera – IT 
oraz rozmaite warsztaty, min.: 
psychologiczne, rehabilitacyj-
ne, plastyczne, muzyczne i ar-
teterapii.

Vivat Academia

W poniedziałek 10 października w Regionalnym Centrum 
Kulturalno Gospodarczym „Remiza” uroczyście zainaugu-
rowano nowy rok akademicki 2016/2017 Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w naszym mieście. Patronem sprawującym 
opiekę merytoryczną nad działalnością Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku jest Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogicz-
na w Mysłowicach. 
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W czwartek 13 paź-
dziernika świętowa-
li pracownicy oświa-

ty z naszego miasta. Podczas 
okolicznościowej uroczystości 
jaka odbyła się tego dnia w Ki-
noteatrze „Jutrzen-
ka” dyrektor Ośrod-
ka Edukacji Krystyna 
Czajowska dzięko-
wała władzom samo-
rządowym za two-
rzenie warunków 
do ciągłego rozwoju 
oświaty w tym mie-
ście. Podziękowała 
również za ogromne 
nakłady finansowe 
między innymi na in-
frastrukturę oświato-
wą czego najśwież-
szym przykładem 
jest otwarte niedaw-
no nowe Przedszko-
le nr 3.

Z kolei burmistrz 
Krystian Grzesica 
z dumą prezentował 
dyplom oraz statu-
etkę dokumentujące 
przyznany Bierunio-
wi tytuł :Samorządo-
wego Lidera Eduka-
cji 2016”.

– Dziękuję wszyst-
kim pracownikom 
bieruńskiej oświa-
ty oraz Radzie Miej-
skiej, dzięki którym 
nasze miasto otrzy-
mało ten zaszczyt-
ny tytuł – powiedział 
burmistrz.

Szczególnie do-
bitnie zabrzmiał głos 
Gabrieli Herzyk pre-
zesa Związku Na-
uczycielstwa Polskie-
go z Tychów, która 
wyraziła swój podziw 

dla Burmistrza i Rady Miejskiej: 
Dziękuję, że w czasach kiedy 
rzadko buduje się przedszko-
la publiczne, władze bieruńskie 
wybudowały Przedszkole nr 3. 
Powstały dzięki temu miejsca 

pracy dla nauczycieli a rodzicie 
mają możliwość zapewnienia 
opieki swoim dzieciom w przed-
szkolu publicznym – powiedzia-
ła Gabriela Herzyk. 

Następnie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród Burmi-
strza Bierunia, które otrzymali 
dyrektor Ośrodka Edukacji Kry-
styna Czajowska oraz następu-
jący nauczyciele z przedszkoli: 
Barbara Kosmala, Iwona Mon-
dry, Barbara Nieckarz, Agniesz-
ka Krzemień, Anna Lewicka, Jo-

lanta Gałka – Klęczar oraz Mał-
gorzata Dziedzioch. Nagrody 
otrzymali również nauczyciele 
ze szkół podstawowych: Alina 
Czerwińska, Katarzyna Estkow-
ska, Klementyna Ficek, Barba-
ra Walter, Gabriela Lipińska, 
Stanisława Krella, Barbara Żoł-
na, Rafał Borkowy i Irena Panfil. 
Z kolei w grupie wyróżnionych 
nauczycieli gimnazjów znaleź-
li się Bożena Mosler – Gajdzik, 
Agnieszka Dyjecińska – Wolny, 
Anna Grudzińska – Ciok, Grze-

gorz Bizacki, Da-
riusz Szulc, Joan-
na Lorenc, Jolanta 
Jaromin – Suzdal-
cew oraz Grażyna 
Kubica.

W uroczystości 
uczestniczył prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej – Adam 
Rozmus oraz 
przewodnicząca 
Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opie-
ki Społecznej – 
Krystyna Wróbel. 
W części arty-
stycznej wystąpiła 
orkiestra Gimna-
zjum nr 2. 

GRATULACJE 
DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Uroczyście obchodzony w instytucjach związanych 
z oświatą – Dzień Edukacji Narodowej, jest okazją do na-
gradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. Święto początkowo obchodzone jako 
Dzień Nauczyciela, od 1982 roku funkcjonuje jako Dzień 
Edukacji Narodowej 
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27 lutego 2001 roku 
Rada Miasta Bierunia pod-
jęła uchwałę o utworzeniu 
z dniem 1 września 2001 
roku publicznego Gimna-
zjum nr 2. Szkoła została 
usytuowana przy ulicy Li-
cealnej 17 a w bezpośred-
nim sąsiedztwie z Liceum 
Ogólnokształcącym. Inwe-
stycja kosztowała miasto 
4,8 mln zł, a budowa trwa-
ła niecały rok. W tym samym 
roku, 31 sierpnia ówczesny 
burmistrz miasta Ludwik Ja-
goda w imieniu urzędu mia-
sta otworzył szkołę i oddał 
pod opiekę mgr inż. Gra-
żynie Kubicy, która funk-
cję dyrektora sprawuje do 
dziś. Dzień później 1 wrze-
śnia 2001 roku 450 uczniów 
z Bierunia, Lędzin, Tychów 
rozpoczęło rok szkolny 
w nowej szkole. Tak zaczę-
ła się historia szkoły, która 
w piątek 30 września obcho-
dziła jubileusz 15 lecia ist-
nienia. 

Może nie jest to imponu-
jący wynik, gdyż w regionie 
nie brak szkół szczycących 
się ponad stuletnią historią, 
ale wobec planowanej re-
formy oświatowej, może się 
okazać, że kolejnego jubile-
uszu nie będzie. Mówiono 
o tym, z niepokojem w kulu-
arach Domu Kultury „Gama” 
w którym odbywała się oko-
licznościowa uroczystość.

Kryształowe gody szkoły 
stały się okazją do spotka-
nia kadry nauczycielskiej, 
przedstawicieli Rady Rodzi-
ców, absolwentów, uczniów, 
pracowników gimnazjum 
i władz miasta.

Przyjaciół szkoły z oka-
zji jubileuszu nagrodzono 
pamiątkowymi statuetkami, 
a pracowników koszulkami 
z napisem „Kadra XV lecia”

W części artystycznej wy-
stąpiła mini orkiestra szkol-
na. 

Kryształowe gody Gimnazjum nr 2
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Kiedy ćwiczymy, uprawia-
my jakiś sport, starzeje-
my się wolniej. Ciało pra-

cuje z korzyścią dla zdrowia, nie 
chorujemy, mamy więcej siły. 
Mamy też więcej pewności sie-
bie i jesteśmy szczęśliwsi. Tak 
przynajmniej zapewniają nas 
instruktorzy fitnessu, wspoma-
gani przez Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który w so-
botę 15 października zorgani-
zował imprezę rekreacyjną pn. 
„III Maraton Fitness” skierowaną 
do pań oraz ich małych pociech. 
Całe wydarzenie było podzielo-
ne na godzinne bloki taneczne: 
Areo Dance & Latin, TBC i Zum-
ba, które prowadziły instruktor-
ki: Joanna Poradzisz-Krupa, Mi-
chalina Heczko i Sabina Kryla. 
W tym roku po raz pierwszy zor-
ganizowano dla dzieci w sali fit-
ness gry i zabawy przy muzyce, 
które prowadzili Robert Adamski 
oraz Joanna Poradzisz-Krupa.

– Chcieliśmy zachęcić kobie-
ty do aktywnego spędzania cza-
su – Joanna Poradzisz-Krupa. 
Potencjał jest w nas wszystkich, 
ważna jest też dobra motywa-
cja i wytrwałość. Celem spotka-

nia było też przypomnienie, jak 
istotna dla naszego zdrowia, do-
brego wyglądu i samopoczucia 
jest odpowiednio zbilansowana 
dieta, czyli jak ważne są zasa-
dy zdrowego odżywiania. Dla-
tego też podczas trwania im-
prezy można było kupić kosme-
tyki, herbaty i kawy oraz wziąć 
udział w prelekcji „Zdrowie, 
Sprawność, Uroda” prowadzo-
nej przez Henryka Armatysa.

Wśród uczestniczek zostały 
rozlosowane upominki oraz ta-
lony ufundowane przez BOSiR 
i właścicielkę stoiska kosme-
tycznego. Oczywiście nie zabra-
kło również słodyczy i upomin-
ków dla dzieci. Nagrody wręcza-
li: Krystyna Trzońska (Sekretarz 
Miasta), Krystyna Wróbel (Rad-
na Miasta Bieruń) oraz Adam 
Duczmal (dyrektor BOSiR).

W maratonie uczestniczy-
ło blisko 60 pań i 25 dzieci co 
świadczy o dużym zaintereso-
waniu i potrzebie organizacji ta-
kich zajęć w przyszłości prze-
konuje Michał Żerdka z BOSiR- 
u już dziś zaprasza na kolejne 
maratony w przyszłości. 

W Urzędzie Mia-
sta uhonoro-
wano sportow-

ców, którzy w mijającym 
roku przysporzyli naj-
więcej radości kibicom – 
mieszkańcom Bierunia 
A trzeba przyznać, że – 
co podkreślił – burmistrz 
miasta Krystian Grzesi-
ca był to pod tym wzglę-
dem rzeczywiście rok 
wyjątkowo udany.

Nasi zawodnicy pra-
cując pod okiem świet-
nych szkoleniowców, 
osiągają wspaniałe wy-
niki i przyczyniają się do 
rozsławienia naszego 
miasta w kraju i za grani-
cą. Aby podnieść rangę 
wręczanych nagród i ty-
tułów honorowych uro-

czystość zorganizowano 
bezpośrednio przed se-
sją Rady Miejskiej.

Tytuł Trenera Roku 
otrzymał Szymon 
Kostka trener 
Uczniowskiego 
Klubu Sportowe-
go Unia Bieruń 
człowiek, który 
przyczynił się do 
renesansu bie-
ruńskiego bad-
mintona a tytuł 
Działacza Spor-
towego Roku 
przyznano preze-
sowi tego klubu – 
Wojciechowi Pa-
likijowi.

Tytuły Dzia-
łacz Sportowy 
Roku i Trener 

Roku – to nagrody, któ-
re stanowią wyraz uzna-
nia dla działaczy sporto-
wych, którzy wyróżniają 

się szczególnymi osią-
gnięciami w działalno-
ści sportowej na terenie 
miasta Bierunia. 

Sportowcem Roku 
zdaniem jury został Fi-
lip Smol zawodnik Klu-
bu Strzelectwa Sporto-

III Bieruński Maraton Fitness

Nagrody dla sportowców
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Niemal cała bieruńska spo-
łeczność wspiera lecze-
nie Gabriela Haby mło-

dego mieszkańca tego miasta, 
który zmaga się ostrą białacz-
ką szpikową. Kolejną inicjatywą 
przygotowaną w ramach pomo-
cy dla ucznia Gimnazjum nr 2 
im. św. Walentego w Bieruniu 
był przygotowany przez gimna-
zjalną społeczność charytatyw-
ny ”Bieg dla Gabrysia” – mówi 
Dariusz Szulc – nauczyciel wy-
chowania fizycznego i jeden 
z współorganizatorów imprezy.

Bieg odbył się we wtorek 11 
października na kąpielisku Ły-
sina. Tym razem, w rywalizacji 
nie liczył się czas ani prędkość, 

a ilość przebiegniętych okrążeń 
dokoła jeziora. Założeniem było 
osiągnąć wspólnie dystans 1000 
kilometrów. Po dokładnej ana-
lizie wyników okazało się, że 
159 uczniów wraz z 7 nauczy-

cielami w ciągu 80 minut prze-
biegło 671 okrążeń (każde liczy 
1700 metrów), co daje ostatecz-
nie dystans 1140,7 kilometrów! 
Po biegu na wszystkich cze-
kał pyszny poczęstunek ciasta 

przygotowane przez uczennice 
i rodziców, gorąca herbata oraz 
pożywna grochówka, którą ufun-
dowali sponsorzy oraz Rada Ro-
dziców – dodaje Marta Kulska 
– Szulc współorganizująca im-
prezę.

Dodatkowym punktem pro-
gramu była loteria fantowa, na 
którą nagrody zostały przeka-
zane przez bieruńskie firmy 
i przedsiębiorców. Bieruński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, za-
pewnił wsparcie w postaci przy-
gotowania namiotów, stolików 
i nagłośnienia na miejscu im-
prezy, a Straż Miejska czuwa-

ła nad bezpieczeństwem 
biegających.
Wpisowe na w biegu pozwo-

liło zebrać kwotę 2 330,00 zł, 
z której część zostanie przeka-
zana dla Gabrysia na konto fun-
dacji Iskierka, a część pozwo-
li zakupić dla Gabrysia rzeczy 
o którym marzy i sprawią mu ra-
dość. 

Duże brawa dla organizato-
rów a zwłaszcza dla nauczycie-
li wychowania fizycznego Da-
riusza i Marty Szulc, który nie 
dość, że sami włożyli wiele pra-
cy w przygotowanie imprezy to 
jeszcze swoim zaangażowa-
niem potrafili zachęcić innych do 
udziału w tej szczytnej akcji. 

Pobiegli dla Gabrysia

ła nad bezpieczeństwem 
biegających.

wego Piast w Bieruniu osiąga-
jący sukcesy na europejskich 
strzelnicach. Nagroda ta sta-
nowi wyraz uznania dla zawod-
nika, który w roku poprzedza-
jącym przyznanie nagrody od-
notował szczególnie wysokie 
wyniki sportowe.

Wyróżnienia w formie nagro-
dy pieniężnej dla zawodnika za 
osiągnięty wynik sportowy lub 

reprezentowanie Miasta Bieru-
nia otrzymali dwaj zawodnicy 
Klubu Strzelectwa Sportowego 
Piast Bieruń. Filip Smol i Woj-
ciech Smol oraz Olaf Bizacki – 
zawodnik Miejskiego Ośrodka 
Sportów Młodzieżowych w Ty-
chach.

W tej samej kategorii na-
grody otrzymali badmintoniści 
Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego Unia Bieruń: Wojciech 
Sajdok, Kamil Kulski, Agata 
Iskra, Wiktor Trecki, Szymon 
Stokfisz, Magdalena Kulska, 
Zuzanna Parysz, Bartłomiej 
Parysz, Alan Ostrowski, Barba-
ra Knopek i Daniela Bielińska.

Przyznano również nagro-
dy za osiągnięte wyniki spor-
towe o niewymiernym charak-
terze, które otrzymali: Tomasz 

Strączyński – zawodnik Klubu 
Olimpiad Specjalnych Promyk 
Rybnik, Lena Bednarczyk za-
wodniczka Szkoły Tańca Pre-
stiż Oświęcim oraz zawodnicy 
Stowarzyszenia Big Budo Pol-
ska: Wiktoria Durek, Tomasz 
Piesior, Justyna Wojtala, Kamil 
Długajczyk i Nikodem Roztojek. 
Nagrodzono też 21 piłkarzy klu-
bu KS Piast Bieruń.

Nagrody dla sportowców13
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Na listach startowych za-
notowano ponad 400 
zawodników i zawodni-

czek z 21 krajów jak: Niemcy, 
Włochy, Rosja, Ukraina, Turcja, 
Węgry czy Republika Czeska. 

MAMY MISTRZA ŚWIATA

MOBILNE BIURO NIERUCHOMOŚCI
profesjonalna pomoc w zakupie lub 

sprzedaży
DOMU / MIESZKANIA / DZIAŁKI

608 321 584

KREDYTY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
501 523 653

Nie zabrakło także reprezen-
tantów Stanów Zjednoczonych.

Rywalizacja odbywała się 
w kilkunastu kategoriach wa-
gowych. Dawid Marian zwycię-
stwo w swej klasie do 125 kg, 
osiągnął wynikiem 235 kg.
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

Mieszkaniec naszego mia-
sta – Dawid Marian, o któ-
rym mogliśmy już słyszeć 
przy okazji znakomitych 
wyników podczas licz-
nych zawodów sporto-
wych w podnoszeniu cię-
żarów, dopisał do swoich 
osiągnięć tytuł mistrza 
świata. Tytuł ten zdo-
był podczas Mistrzostw 
w Trójboju Siłowym i Wy-
ciskania Leżąc Federa-
cji WUAP (World Uni-
ted Amateur Powerlifting) 
w niemieckiej miejscowo-
ści Herzberg w dniach 4-8 
października. Promotorem 
zawodów był znany w śro-
dowisku sportów siłowych 
Frank Kutzsch, co zda-
niem znawców dyscypliny 
gwarantowało wysoki po-
ziom sportowy.



We wtorek 4 października w RCKG „Remiza” odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Seniora. Wydarzenie zorganizował Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Koła nr 2 w Bieru-
niu Nowym. Jak nam powiedział jego przewodniczący Maksymilian 
Przewoźnik w Bieruniu Nowym do Koła nr 2 należy 99 osób. 

Serdeczne życzenia, które przekazał burmistrz naszym drogim 
seniorom brzmiały:

„Dzień Seniora, to okazja, która pozwala wyrazić uznanie dla Wa-
szych działań i doświadczeń, podziwiać wartości, docenić skarbnicę na-
bytej wiedzy, z których mogą czerpać następne pokolenia. 

To Wy Seniorzy jesteście przykładem życiowej mądrości i pokory. Ce-
chuje Was często spokój, radość i wyrozumiałość, posiadacie wspania-
łą kulturę osobistą, której w dzisiejszych czasach zwyczajnie brakuje.

Z okazji Waszego święta w imieniu wszystkich mieszkańców Bieru-
nia, jak również swoim własnym składam wszystkim Członkom Związ-
ku serdeczne życzenia. Życzę Wam wielu lat życia w zdrowiu, szczęściu 
i pomyślności. Niech każdy dzień będzie wypełniony ludzką życzliwo-
ścią, serdecznością, wdzięcznością i pomocą. Niech jesień życia będzie 
czasem radości i spełnienia”.

Najlepsze życzenia składała również Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Krystyna 
Wróbel. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny Zespołu Folklory-
stycznego „Nowobierunianki”.

Z życzeniami dla Seniorów

Z wizytą u Jubilatek
W dniu 29 września br. burmistrz Krystian Grzesica wraz z zastępcą 

Rady Miejskiej Barbarą Panek – Bryła oraz Naczelnikiem Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich w Bieruniu Sylwią Orocz odwiedzili szanowne 
jubilatki, obchodzące 90 urodziny, Panie: Rozalię Gwóźdź i Janinę Hara-

simowicz. Solenizantki z okazji urodzin przyjęły najlepsze życzenia skła-
dane w imieniu władz miasta, a także naszych mieszkańców. Życzono Im 
przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, obecności 
bliskich oraz wypełnionych radością dni.

Pani Rozalia Gwóźdź pochodzi z Jaroszowic. Jej tato był 
leśnikiem. Kiedyś w wolnym czasie sporo haftowała i wyszywała, 
przez krótki czas pracowała w bieruńskim kinoteatrze „Jutrzenka”. 
Ma czworo dzieci, doczekała się pięciu wnuków i trojga prawnu-
ków. Pomimo trudności z poruszaniem, Pani Rozalia jest energicz-
ną i radosną osobą. Lubi rozmawiać i wspominać, barwnie i cieka-
wie opowiada o dawnych czasach. Na co dzień cieszy się wspa-
niałym samopoczuciem i pogodnym podejściem do świata, swą 
energią mogłaby obdarować wiele osób. Najbliższa rodzina z wiel-
kim oddaniem opiekuje się nestorką rodu.

Pani Janina Harasimowicz urodziła się na terenie byłej 
II RP, obecnej Ukrainy. W 1945 roku przyjechała do Radomia, potem 
przeprowadziła się do Szczecina. Następnie zamieszkała na Pomo-
rzu, wpierw w Miastku, a potem w Białogardzie. Z mężem, z którym 
przeżyła 50 lat, doczekała się czwórki dzieci, które obdarowały ją 
siedmioma wnukami i ośmioma prawnukami. Po śmierci męża 16 lat 
mieszkała sama, od 2011 roku mieszka z córką i zięciem w Bieruniu. 
Pani Janina większość czasu spędza w domu, jak wspomina kiedyś 
lubiła szyć i dziergać na drutach. Nestorka rodu jest osobą spokojną, 
która w otoczeniu najbliższych czuje się najlepiej.


